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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ
ДОГОВОРУ
Дана Оферта щодо укладенн я Договору комплексного
доброві льного страхування майна фізичних осіб та відповідальності
перед третіми особами «Привіт, сусід!», надалі – «Договір
страхування », «Оферта», укладено:
- відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про
страхуванн я» та інших нормативно -правових актів законодавства
України, та
- відповідно до Правил добровільного страхування від вогневих
ризиків та ризиків стихійних явищ №10, зареєстрованими
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг 07.11.2017 року за реєст раційним
номером №1017294, зі змінами та доповненнями, (надалі –
«Правила 1»), та Правил добровільного страхування майна (іншого,
ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про
страхування) №11, затверджених Національною комісією, що
здій снює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
14.12.2017 р. за реєстраційним номером № 1117330, зі змінами та
доповненнями (надалі – «Правила 2»), та Правил добровільного
страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж
передбач ено пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про
страхування ), затверджені Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг05.12.2017
р.. за №1517317, зі змінами та доповненнями (надалі – «Правила
3»); «Правила 1», «Правила 2», «Правила 3») - надалі за текстом
Оферти при сумісному вживанні – «Правила»; та
- на підставі Ліцензій на здійснення страхової діяльності від
31.07.2013 р. Серії АЕ №198897, Серії АВ №198892 та Серії АВ

страхування, визначених Законом України «Про страхування» та
Правилами.
Після здійснення акцепту та набрання Договором страхування
законної сили клієнт Страховика (особа, яка подала Страховику
підписану Заяву (Акцепт) набуває статусу Страхувальника.
Номер Договору страхування присвоюється Страховиком після
здійснення Страховиком акцепту відповідно до умов цієї Оферти та
зазначається у Заяві (Акцепті) .
Ця Оферта, набирає чинності з дати, визначеної в Заяві (Акцепті) та
є чинною до дати розміщення (оприлюднення) на https://arma.ua/
заяви про її відкликання в цілому чи в частині, або внесення змін до
Оферти.
ВИЗНАЧЕННЯ :
Страховик - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» (Скорочена
назва – ПрАТ «СК «АРМА»; Код за ЄДРПОУ -21265671;
адреса:03115, Україна, м. Київ, вул. Хмельницька, буд. 10, офіс Б8-3;
веб сайт: https://arma.ua/; п/р №UA323804180000026509001310719 в
АТ «БАНК ФОРВАРД»; тел.: + 380914819351), яке є платником
податку на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до пункту
136.1 статті 136 Податкового кодексу України, та податку на дохід
за ставкою, визначеною відповідно до підпунктів 136.2.1. та 136.2.2.
пункту 136.2 статті 136 Податкового кодексу України, в особі
Голови Правління Фетісової Людмили Василівни, яка діє на підставі
Статуту.
Страхувальник - дієздатна фізична особа, яка уклала із
Страховиком Договір страхування, персональні дані якої (ПІБ, дата
народження, адреса) визначені в Заяві (Акцепті), що прийняла дану
пропозицію (Оферту) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

№198890, виданих Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Ця Оферта щодо укладення Договору комплексного добровільного
страхування майна фізичних осіб та відповідальності перед третіми
особами «Привіт, сусід!» є адресованою необмеженому колу
клієнтів пропозицією («Офертою» в розумінні ч.1 ст. 634 та ст.641
Цивільного кодексу України) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА», надалі –
«Страховик», укласти Договір комплексного добровільного
страхування майна фізичних осіб та відповідальності перед третіми
особами «Привіт, сусід!», звернувшись до Страховика в порядку,
передбаченому цим розділом Оферти.
Договір страхування складається з цієї Оферти та Заяви -
приєднання (Акцепту) до Оферти щодо укладення Договору
комплексного добровіл ьного страхування майна фізичних осіб та
відповідальності перед третіми особами «Привіт, Сусід!» (надалі –
«Заява (Акцепт)»), підписаної Страхувальником, і вважається
укладеним у спрощений спосіб, у розумінні частини 1 статті 181
Господарського кодексу України з моменту приєднання
Страхувальника до умов Оферти та повної оплати Страхувальником
страхового платежу.
Оферта є стандартною формою в розумінні статті 634 Цивільного
кодексу України, яку може акцептувати інша особа шляхом
приєднання до неї.
Правила страхування розміщені на офіційній веб-сторінці
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «АРМА» в мережі Інтернет ( https://arma.ua/ ).
Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України прийняття
пропозиції Страхувальником укласти цей Договір страхування
здійснюється шляхом подання Страховику підписаної
Страхувальником Заяви (Акцепту) на укладання Договору
страхування , за формою, встановленою Страховиком, та
здійсненням фактичних дій щодо сплати страхового платежу.
Підтвердженням волевиявлення Страхувальника щодо укладання
Договору страхування є акцептування даної Оферти шляхом
підписання Заяви (Акцепту) та сплата на рахунок ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«АРМА» страхового платежу із обов’язковим зазначенням в
призначенні платежу, ПІБ Страхувальника та номеру Заяви
(Акцепту).
Заява (Акцепт) складається і підписується Страхувальником у 2-х
примірниках, по одному для кожної Сторони , які мають однакову
юридичну силу.
Договір страхування вважається таким, що укладений в письмовій
формі із врахуванням вимог порядку укладання договорів

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» на укладання
Договору страхування шляхом підписання Заяви (Акцепту) та
сплати страхового платежу.
Страховик та Страхувальник далі разом іменуються- «Сторони»,
а кожен окремо – «Сторона».
Застраховане майно – квартира або будинок, що вказана в Заяві
(Акцепті) , включаючи їх конструктивні елементи, елементи
оздоблення, інженерне/технічне обладнання, а також домашнє
майно, що знаходиться в них. Квартира або будинок та домашнє
майно можуть відноситися до Застрахованого майна (бути
застраховані) тільки у випадку, якщо у Страхувальника або
Вигодонабувача є інтерес в їх збережені, відповідно до чинного
законодавства України або Договору страхування.
Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється
Страховиком у межах Страхової суми відповідно до умов Договору
страхування при настанні Страхового випадку.
Вигодонабувач (в частині страхування майна) - особа, зазначена
в Заяві (Акцепті), на користь якої укладено Договір страхування.
Вигодонабувач (в частині страхування відповідальності) - третя
особа, яка має право на отримання страхового відшкодування,
майну якої заподіяно шкоду внаслідок ненавмисних дій
Страхувальника, за умови виникнення у Страхувальника у зв'язку з
цим фактом обов'язку у встановленому цивільним законодавством
порядку відшкодувати шкоду, заподіяну майну таких осіб.
Потерпілий - особа, майну якої заподіяно збиток, що виник у
зв'язку з користуванням, володінням квартирою або будинком, що є
Застрахованим майном, в результаті ненавмисних дій
Страхувальника.
Члени сім'ї Страхувальника - особи, зареєстровані за адресою,
вказаною в Договорі страхування як Місце дії Договору
страхування, та / або особи, які є родичами Страхувальника,
зареєстрованого за адресою, вказаною в Договорі страхування в
якості Місце дії Договору страхування. Для цілей Договору
страхування родичами вважаються: діти, другий з подружжя і
батьки, внуки, повнорідні і неповнорідні брати і сестри, дідусь і
бабуся, діти повнорідних і неповнорідних братів і сестер, інші
особи, які відповідно до чинного законодавства є сім’єю.
Місце дії Договору страхування- визначене у п. 5 Заяви (Акцепту)
адреса приміщення, у межах якого в період дії Договору
страхування подія може бути визнана Страховим випадком, що
спричинить за собою зобов'язання Страховика по виплаті
Страхового відшкодування.
Дія Договору не поширюється на тимчасово окуповані території
України, що визначені нормативно правовими актами України, а
також на території України, на яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти,



що розташовані на лінії зіткнення або знаходятьс я в зоні воєнних
дій будь-якого характеру, незалежно від офіційного визнання війни
за нормами права
Заява про настання події, що має ознаки Страхового випадку -
документ, що оформляється у письмовій формі за формою
Страховика , що містить у собі вимогу про виплату Страхового
відшкодуванн я, інформацію про настання події, характер події,
розмір збитків, перелік пошкодженого майна і іншу інформацію
щодо події, яка заявляється, включаючи реквізити, необхідні для
перерахування грошових коштів.
Загальна Страхова сума - грошова сума, у межах якої Страховик,
відповідно до умов страхування, зобов'язаний зробити виплату при
настанні Страхового випадку, а також у відповідності до якої
визначається розмір Страхової премії. Договором страхування
окремо встановлюється страхова сума в в частині страхування
майна та в частині страхування відповідальності.
Загальний Страховий платіж (Страхова премія, Страховий
внесок) - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний
здійснити Страховику, у порядку й у строки, визначені Договором
страхування. Загальни й Страховий платіж сплачується
Страхувальником одноразово, в момент укладання Договору
страхування, у гривнях за весь строк дії Договору страхування,
шляхом безготівкового перерахування на розрахунковий рахунок
Страховика. Датою оплати Страхового платежу за Договором
страхування вважається дата надходження суми Страхового
платежу на розрахунковий рахунок Страховика. У випадку несплати
Страхувальником Страхового платежу в повному розмірі у
визначений Договором страхування стро к, Договір страхування
вважається таким, що не укладений.
Розмір Загального Страхового платежу встановлюється під час
акцептування цієї Оферти та розраховується як сума добутків
страхової суми та страхового тарифу в частині страхування майна
та страхового платежу та страхового тарифу в частині страхування
відповідальності,та зазначається в п. 9_Заяви (Акцепту).
Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової
суми за визначений строк дії Договору страхування. Договором
страхування встановлю ється страховий тариф в частині страхування
майна – в розмірі 0,4% та в частині страхування відповідальності – в
розмірі 0,8%.
Внутрішнє оздоблення – внутрішня обробка стін, підлоги та стелі
(включаючи обробку балконів, лоджій тощо) з усіма видами
штукатурних та малярних робіт, деревом, пластиком, шпалерами
тощо; інші елементи та покриття стін, підлоги та стелі; двері та
вікна, включаючи скло, тощо.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
СТРАХОВІВИПАДКИ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

приймається на страхування, якщо його вартість складає менше ніж
100 (сто) гривень за одиницю майна. Вартість майна розраховується
відповідно до Розділу 7 цієї Оферти.
1.3. Страховим ризиком є певна подія, на випадок настання якої
проводиться страхування та передбачена умовами Договору
страхування. Подія, що розглядається в якості Страхового ризику,
повинна мати ознаки ймовірності та випадковості її настання.
1.4. Страховим випадком в частині страхування майна є факт
понесення збитків Страхувальником (Вигодонабувачем) внаслідок
пош кодження, знищення (загибелі) або втрати Застрахованого
майна в результаті настання подій (страхових ризиків), визначених в
п. 1.6. Оферти.
1.5. Страховим випадком в частині страхування відповідальності
визнається факт встановленн я обов'язку Страхувальника в силу
вимог цивільного законодавства України відшкодувати шкоду,
заподіяну майну третіх осіб внаслідок подій, зазначених у п.п.1.6.1,
1.6.3 Оферти, які ненавмисно виникли з вини Страхувальника
внаслідок володіння Застрахованим майном.

Страховим випадком в частині страхування
відповідальності повинен бути підтверджений рішенням судових
органів, що набрало законної сили, або добровільним визнанням
Страхувальника за письмової згоди Страховика майнової претензії
про відшкодування Страхувальником шкоди, заподіяної майну
третіх осіб.
1.6. Страховим випадком за Договором страхування в частині
страхування майна є факт понесення збитків Страхувальником
(Вигодонабувачем) внаслідок пошкодження, знищення (загибелі)
або втрати Застрахованого майна в результаті настання наступних
подій:
1.6.1. «Пожежа»
Пошкодження або знищення Застрахованого майна, що відбулося
внаслідок виникнення процесу неконтрольованого горіння (вогню) у
результаті пошкодження в системі електроустаткування, загоряння
радіо-, теле- і відеоапаратури, комп'ютерів, електронної апаратури й
іншої побутової техніки, викликане несправностями цього
обладнання, вибуху газу, використовуваного в побутових цілях,
безпосереднього впливу електричного розряду, викликаного
блискавкою, на майно, включаючи збитки, нанесені продуктами
горіння й заходами пожежогасіння, застосовуваними з метою
запобігання подальшого поширення вогню, у тому числі, якщо
пожежа відбулася поза територією страхування, а також виникнення
пожежі в результаті необережного поводження з вогнем
(включаючи збитки, що виникли при запуску піротехнічн их виробів
третіми особами в результаті влучення в Застраховане майно ззовні)
й іншими пожежонебезпечними джерелами.
Відшкодуванню не підлягають збитки від пошкоджень вогнем, що

СТРАХУВАННЯ
1.1. Предмет Договору страхування майнові інтереси
Страхувальника (Вигодонабувача), які не суперечать законодавству
України, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням
майном , а також майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з його
обов'язком у порядку, установленому цивільним законодавством,
відшкодувати збиток, заподіяний майну третіх осіб внаслідок
користування, володіння Страхувальником квартирою або
будинком.
1.2. Відповідно до Договору страхування можуть бути застраховані:
1.2.1. квартири або будинки, включаючи:
- Конструктивні елементи будівель: зовнішні й внутрішні стіни й
несучі перегородки (включаючи фундаменти з цоколем для
будинків), віконні й дверні конструкції (крім міжкімнатних),
перекриття (підвальні, міжповерхові й горищні), дах (включаючи
покрівлю), ринви, зливи;
- Елементи оздоблення, у тому числі, усі види зовнішніх та/або
внутрішніх штукатурних і малярських робіт, у тому числі, ліпні
роботи; різні види підлогових покриттів, настінних, стельових
покриттів; міжкімнатні дверні конструкції, включаючи скління,
міжкімнатні віконні конструкції, вбудовані шафи , антресолі,
устаткування гардеробних, каміни, печі;
- Інженерне й технічне устаткування, включаючи внутрішню
систему електропостачання (у тому числі освітлювальні прилади
різних видів, електроустановочні матеріали й вироби,
електроконструкції, у тому числі, слабкострумові (антени, радіо,
телефон, комп'ютерний кабель, сигналізація й т.п.)); водопостачання
й каналізації (у тому числі раковини, ванни, душові кабінки, унітази,
біде, крани, вентилі, баки, радіатори й т.п., включаючи змішувачі);
опалення й газоп остачання (у тому числі агрегати й прилади,
системи підігріву підлоги, стелі, стін, газові колонки й плити,
опалювальні котли й т.п.); вентиляції й кондиціювання повітря.
- Домашнє майно: предмети домашньої обстановки, особистого
побуту та споживання, призначені для тривалого використання в
особистому господарстві з метою задоволення побутових і
культурних потреб, а саме: меблі (у тому числі вбудовані меблі,
кухонні меблі), музичні інструменти, теле-, відео-, радіо-, фото-,
кіно-, аудіо апаратура, електропобутова й кухонна техніка,
вбудована й кліматична техніка, електроосвітлювальні прилади,
різного роду електроінструменти; бензокосарки, бензопили;
килимові вироби, покривала, скатертини, портьєри, завіси; книги,
що не становлять антикварної цінності, спортивний інвентар,
предмети інтер'єру, вимірювальні та оптичні прилади; годинники;
садовий та господарський інвентар, у тому числі будівельний, і інше
майно, крім зазначеного в Розділі 2 Оферти. Домашнє майно не

виникли не в результаті пожежі, а також збитки, заподіяні майну,
причинені внаслідок дії корисного (робочого) вогню або тепла,
необхідного для процесу обробки, ремонту або з іншою метою
(наприклад, для сушіння, варки, прасування, копчення, жаріння,
гарячої обробки або плавлення металів та ін.).
1.6.2. «Механічний вплив»
Пошкодження або знищення (втрата) Застрахованого майна в
результаті наїзду транспортних засобів; зіткнення із Застрахованим
майном тварин; падіння на Застраховане майно інших предметів, що
не належать до майна Страхувальника, а саме снігу, льоду, дерев, а
також комунікаційн их і електричних стовпів, щогл освітлення,
засобів зовнішньої реклами, будівельних кранів.
1.6.3. «Пошкодження водою та / або іншою рідиною»
Пошкодження або знищення майна, що виникло при раптовому і
непередбаченому впливові на майно води (затоплення водою) і / або
інших рідин, що стався в результаті аварії водопровідних,
каналізаційних мереж, опалювальних систем, спрацьовування
системи пожежогасіння, проникнення води з сусідніх приміщень.
При цьому страхування не поширюється на:
а) збитки, що виникли в результаті проникнення в квартиру або
будинок, що є Застрахованим майном, води, інших рідин (в тому
числі дощу), снігу, граду через не закриті вікна і двері, а також
отвори, зроблені навмисно або які виникли внаслідок старості або
дефекту будівельного матеріалу, в результаті підвищення рівня
ґрунтових вод;
б) збитки, що виникли внаслідок проникнення опадів через
покрівлю, за винятком наявності в багатоквартирному будинку
горищного приміщення, або у випадках, коли затоплення рідиною
обумовлено аварійною (іншою ситуацією) у вищерозташованій
квартирі;
в) збитки, що виникли внаслідок затоплення майна, що знаходиться
у підвальних приміщеннях;
г) збитки, що виникли в результаті механічних пошкоджень від
напору води і інших рідин.
Втрата, пошкодження або знищення майна у зв'язку з настанням
події, зазначеної в п. 1.6.3. Оферти, не визнається Страховим
випадком у разі, якщо зазначена втрата, пошкодження або знищення
майна, сталася в результаті настання події, передбаченої п.1.6.1
Оферти, визнаної Страховиком Страховим випадком.
1.6.4. «Протиправні дії третіх осіб»
Втрата, пошкодження або знищення Застрахованого майна, що
виникли в результаті протиправних дій третіх осіб (крадіжки з
незаконним проникненням, грабежу, розбою, хуліганства, підпалу,
вибуху, інших умисних дій третіх осіб).



Крадіжка з незаконним проникненням має місце, якщо третя особа
(зловмисник), здійснюючи крадіжку:
- Незаконно проникає в квартиру або будинок, що є Застрахованим
майном, зламуючи двері або вікна, застосовуючи відмички ,
підроблені ключі чи інші технічні засоби, способи;
- Зламує в межах квартири або будинку, що є Застрахованим
майном, предмети, що використовуються в якості сховищ майна,
або розкриває їх за допомогою відмичок, підроблених ключів або
інших інструментів, способів;
- Вилучає предмети із закритих приміщень, у які він проник
звичайним шляхом, продовжував у них таємно залишатися до їх
закриття і використовував відмички, підроблені ключі або інші
інструменти, способи, - при виході з даного приміщення.
Страхув ання домашнього майна від крадіжки з проникненням не
поширюється на крадіжку домашнього майна, що знаходиться в
квартирах, що є Застрахованим майном, розташованих на першому
поверсі житлових будинків.
Підробленими вважаються ключі, виготовлені за дорученням або з
відома осіб, що не мають права розпоряджатися справжніми
ключами. Підтвердженням застосування відмичок, підроблених
ключів і інших технічних засобів є висновок слідчої експертизи,
проведеної правоохоронними органами.
Грабіж має місце, якщо:
- у Страхувальника/Вигодонабувача шляхом відкритого викрадення
вилучається Застраховане майно.
Розбій має місце, якщо:
- до Страхувальника/ Вигодонабувача (по страхуванню майна),
Членів сім’ї Страхувальника або до Робітників
Страхувальника/Вигодонабувача в межах квартири або будинку, що
є Застрахованим майном, застосовано насильство або загроза його
застосування для придушення їхнього опору Страхувальника /
Вигодонабувача, спрямованого на перешкоджання вилученню
Застрахованого майна;
- Страхувальник / Вигодонабувач, Члени сім’ї Страхувальника або
Робітники Страхувальника/Вигодонабувача під загрозою
його/їхньому здоров'ю або життю передає/передають або
допускає/допускають передачу Застрахованого майна в межах
Застрахованої майна страхування третій особі (злочинц еві);
- Застраховане майно вилучається у Страхувальника /
Вигодонабувача в межах квартири або будинку, що є Застрахованим
майном, Членів сім’ї Страхувальника або Робітників
Страхувальника / Вигодонабувача в межах квартири або будинку,
що є Застрахованим майном, у період перебування його/їх в
безпорадному стані, якщо такий стан не дозволяє йому/їм чинити
опір такому вилученню і не став наслідком його/їх умисних дій.
При хуліганстві відшкодуванню підлягають збитки, завдані

третіх осіб внаслідок настання будь-якої з подій, передбачених
п.п.1.6.1, 1.6.3Оферти, з вини Страхувальника.
1.7.3. Необхідні та доцільні витрати по рятуванню Застрахованого
майна.
1.8. Договір страхування в частині страхування майна укладається з
наданням Страхового захисту одночасно по всіх ризиках,
передбачених п. 1.6 Оферти.
1.9. Майно приймається на страхування тільки в тому місці, де воно
знаходиться в момент укладення Договору страхування.
1.10. Не підлягає страхуванню майно, яке знаходиться в зоні,
офіційно оголошеної компетентними органами на момент укладення
Договору страхування, зоною можливого стихійного лиха.
1.11. Додаткове обладнання, яке впливає на проектне планування
квартири або будинку, може бути застраховане тільки при наявності
відповідного дозволу на його встановлення або виконання
перепланування, виданого відповідними місцевими органами
виконавчої або комунальної влади.
1.12. Страховий захист в частині страхування майна та в
частині страхування відповідальності за Договором
страхування не поширюється на страхування наступних
предметів:
1.12.1. цінні папери та готівкові гроші у будь-якій валюті,
банківські та інші платіжні карти;;
1.12.2. виставкові зразки, шаблони, макети, плани, креслення,
рукописи, діапозитиви, бухгалтерські книги та інші документи;
1.12.3. дорогоцінні метали в зливках та дорогоцінне каміння без
оправ, вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінних,
напівдорогоцінних каменів, дорогоцінних та рідкоземельних
металів у дроті, зливках, самородках, піску;
1.12.4. антикваріат, марки, монети, малюнки, скульптури та інші
колекції та витвори мистецтва, предмети релігійного культу;
1.12.5. технічні носії інформації, в тому числі магнітні плівки та
касети, магнітні диски та блоки пам’яті і т.д. та інформація, яка на
них знаходиться;
1.12.6. вибухові, небезпечн і для здоров'я речовини, товари на
зберіганні чи на комісії;
1.12.7. сільськогосподарські культури, посіви та урожай
сільськогосподарських культур, саджанці, насіння,
фруктово -ягідні насадження, худоба та птиця, а також тварини, інша
живність та рослини;
1.12.8. зброя, боєприпас и та знаряддя лову;
1.12.9. рукописи, фотознімки, негативи, плани, схеми, креслення та
інші документи, бухгалтерські та ділові книги, та інформацію, яка в
них знаходиться;
1.12.10.моделі, макети, зразки, форми і т.п.;
1.12.11.предмети, закріплені на зовнішній стороні будівель та

Зас трахованому майну в результаті хуліганських дій третіх осіб
(включаючи підпал або вибух, вчинені з хуліганських мотивів), що
призвели до знищення або пошкодження Застрахованого майна.
При інших умисних діях третіх осіб відшкодуванню підлягають
збитки, завдані Застрахованому майну внасл ідок умисних дій третіх
осіб, що призвели до знищення або пошкодження Застрахованого
майна.
Зазначені в п. 1.6.4. Оферти події визнаються Страховими
випадками, якщо пошкодження або знищення Застрахованого
майна, є наслідком дій, які кваліфікуються правоохо ронними
органами згідно з відпо відними статтями Кримінального кодексу
України, Кодексу про адміністративні правопорушення України.
1.6.5. «Стихійні лиха»
Пошкодження або знищення Застрахованого майна в результаті
наступних стихійних лих:землетрусу, зсуву, обвалу, каменепаду,
селю, сходження снігової лавини, зливи, сильного граду, бурі,
вихору, смерчу, удару, блискавки, паводку, повені, просідання
грунту, дії грунтових вод, виверження вулкану.
Зазначені вище події визнаються Страховими випадками, якщо
пошкодження або знищення майна в результаті зазначених подій
підтверджується відповідними документами уповноважених
органів.
1.6.6. «Електричний ризик»
Раптовий та непередбачуваний вплив на Застраховане майно
зовнішнього фактору, а саме: удару блискавки (в тому числі
кульової блискавки), що є впливом атмосферного електричного
розряду, при якому струм блискавки протікає крізь елементи
Застрахованого майна і завдає термічного, механічного або
електричного впливу. Під «ударом блискавки» визнається тільки
прямий перехід розряду блискавки на Застраховане майно.
1.6.7. «Падіння літальних апаратів»
Пошкодження або знищення Застрахованого майна, що виникло в
результаті падіння літальних апаратів та / або їх уламків на
Застраховане майно, та / або вантажів чи будь-яких інших предметів
з літальних апаратів на Застраховане майно, а також вплив на
Застраховане майно повітряної ударної хвилі, що утворюється при
їхньому падінні.
1.7. При настанні події, визнаної Страховим випадком за Договором
страхування, Страховик відшкодовує збитки в розмірі, визначеному
положеннями Договору страхування:
1.7.1. Збиток, викликаний втратою, пошкодженням чи знищенням
Застрахованого майна внаслідок настання будь-якої з подій,
передбачених п.п. 1.6.1 - 1.6.7 цієї Оферти.
1.7.2. Збиток Страхувальника, викликаний його залученням до
відпо відальності за втрату, пошкодження або знищення майна

споруд (антени, електропроводи та інше, за винятком кліматичної
техніки);
1.12.12.акції, облігації, чеки й інші цінні папери, а також
сертифікати або інші документи, що закріплюють право на
одержання товару або послуги;
1.12.13.одяг, взуття, білизна;
1.12.14.домашнє майно, що перебува є у квартирі або будинку, що є
Застрахованим майном, але не належать Страхувальникові або
Вигодонабувачу;
1.12.15.продукти харчування, напої й тютюнові вироби,
парфюмерно -косметичні вироби;
1.12.16.споруди, огородження, теплиці, об'єкти ландшафтного
дизайну ;
1.12.17.транспортні засоби, мотоцикли, мопеди, причепи; житлові
вагончики, пересувні будиночки та їх оснащення;
1.12.18.будови, конструктивні елементи й інженерні системи яких
перебувають в аварійному стані, підлягають зносу, реконструкції
або капітальному ремонту, фізичне зношування яких на момент
укладання Договору страхування становило 75% і більше;
1.12.19.майно, що перебуває в зоні, якій загрожують обвали, зсуви,
повені, а також у зоні бойових дій або стихійних лих з моменту
оголошення про таку погрозу, якщо таке оголошення було зроблено
до укладання Договору страхування;
1.12.20.будівельні матеріали, деревина, дрова й сіно;
1.12.21.інше майно, вилучене з обороту або обмежене в обороті
відповідно до законодавства України.
1.13. Не підлягають страхуванню конструктивні елементи і
внутрішнє оздоблення (включаючи інженерне обладнання)
перерахованих нижче квартир або будинків, а також домашнє
майно, що у таких квартирах або будинках, і відповідальність, що
виникла в результаті дій Страхувальника, пов'язаних з
користуванням, володінням такими квартирами або будинками та
домашнім майном, що розташоване в таких квартирах або будинках:
1.13.1. квартири або будинки, які знаходяться в заставі;
1.13.2. квартири, які знаходяться в будинках, побудованих до 1950
року включно;
1.13.3. будинки, побудовані до 1950 року включно;
1.13.4. квартири в будинках, які підлягають зносу, реконструкції та
капітальному ремонту в період дії Договору страхування;
1.13.5. квартири в будинках з перекриттям із матеріалів, які
відмінні від залізобетону;
1.13.6. комунальні квартири, окремі кімнати.
1.14. За Договором страхування, може бути застрахована
відповідальність Страхувальника за шкоду, заподіяну майну третіх
осіб в результаті дій Страхувальника, пов'язаних з володінням,



користуванням Застрахованим майном.
1.15. Страховий захист не поширюється на відповідальність,
пов'язану з:
1.15.1. вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок
дій Страхувальника, не пов'язаних з володінням, користуванням
Застрахованим майном;
1.15.2. професійною або комерційною діяльністю Страхувальника;
1.15.3. вимогами, що пред'являються один до одного
Страхувальниками, відповідальність яких застрахована в рамках
одного Договору страхуванн я;
1.15.4. вимогами про відшкодування збитку, що виник внаслідок
постійного, регулярного або тривалого термічного впливу або
впливу газів, парів, променів, рідини, вологи або будь-яких, в тому
числі і неатмосферних опадів (сажа, кіптява, дими, пил і т.д.);
1.15.5. будь-якими вимогами про відшкодування шкоди понад
обсяги, передбачених чинним законодавством України.
1.16. Строк дії Договору страхування становить 365 днів, з 00 годин
00 хвилин за Київським часом України з дати, визначеної в п. 6
Заяви (Акцепт), за умови оплати Загального страхово го платежу у
повному обсязі та у визначені Договором страхування строки.
2. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА
ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
2.1. Відповідно до Договору страхування Страховик звільняється від
виплат и Страхового відшкодування, якщо подія настала внаслідок:
2.1.1. впливу ядерного вибуху, радіації або радіоактивного
зараження;
2.1.2. військових дій, а також маневрів або інших військових
заходів;
2.1.3. громадянської війни, народних хвилювань усякого роду або
страйків;
2.1.4. вилучення, конфіскації, реквізиції, арешту або знищення
Застрахованого майна за розпорядженням державних органів;
2.1.5. незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів
місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, у тому
числі в результаті прийняття зазначеними органами та посадовими
особами рішень, які не відповідають законам або іншим правовим
актам.
2.1.6. порушення Страхувальником / Вигодонабувачем, Членами
сім'ї Страхувальника вимог пожежної безпеки, правил технічної
експлуатації, санітарно-технічних вимог, встановлених нормативно -
правовими актами України;
2.1.7. обвалу квартири або будинку, що є Застрахованим майном,
або їх частини, якщо обвал не викликаний подією, визнаною
Страховим випадком;
2.1.8. дій Страхувальника (Вигодонабувача), Членів сім’ї
Страхувальника, інших осіб, допущених до користування

2.1.21. проведення на Території страхування робіт з газовим
обладнанням, із системою електропостачання або зварювальних
робіт, фахівцями, що не мають відповідної кваліфікації (ліцензії);
2.1.22. перепаду напруги, викликаного влученням блискавки в
контактну мережу Будівлі, зовнішні антени, супутникові тарілки і
т.д. і виникненням у зв'язку із цим струмів високої частоти, що
викликають пошкодження Застрахованого майна;
2.1.23. проникнення атмосферних опадів (дощу, снігу, градів або
бруду) у застраховані квартири або будинки через незакриті вікна,
двері (які можуть бути закриті), а також отвору в Будівлях, якщо ці
отвори не виникли внаслідок землетрусу, осідання ґрунту, буревію,
урагану або смерчу;
2.1.24. проникнення атмосферних опадів (у тому числі дощу,
снігу, градів) через покрівлю (включаючи місця сполучення
водоприймальних лійок з покрівлею), горищні приміщення, через
отвори, що утворилися через старість або дефект будівельного
матеріалу, у тому числі через дефекти гідроізоляції даху та
міжпанельних/блокових швів;
2.1.25. вплив ґрунтових (підґрунтових) вод, затоплення
Застрахованого майна (у тому числі, того що перебуває в підвальних
приміщеннях), що мають систематичний (повторюваний) характер;
2.1.26. замерзання, розморожування систем опалення, вентиляції
й кондиціювання повітря, зовнішні х і внутрішніх мереж
водопроводу, каналізації Будівель, а також через механічні
пошкодження Застрахованого майна від напору води й інших рідин;
2.1.27. проведення ремонту застрахованої квартири або будинку;
2.1.28. експлуатації Страхувальником/Вигодонабувачем, Членами
сім’ї Страхувальника аварійних і старих водопровідних,
опалювальних, каналізаційних і протипожежних систем, порушення
або недотримання Страхувальником/Вигодонабувачем, Членами
сім’ї Страхувальника нормативних строків експлуатації цих систем;
2.1.29. тривалого впливу вологості усередині Будівлі (цвіль,
гнилизна, грибок);
2.1.30. розкрадання, розбою, вчинених особами , що проживають
спільно зі Страхувальником, що ведуть із ним спільне господарство,
а також особами, що працюють у Страхувальника;
2.1.31. розкрадання, що відбувся при відключеній або несправній
системі охоронної сигналізації Застрахованого майна, якщо в
Договорі страхування вказано на наявність системи охоронної
сигналізація на Застрахованім майні;
2.1.32. розкрадання майна, що перебуває поза застрахованою
квартирою або будинком (за винятком зовнішніх блоків системи
кондиціювання й елементів супутникового телебачення);
2.1.33. втрати Застрахованого майна внаслідок шахрайства
(обману або зловживання довірою), вимагання; присвоєння
(розтрати) Застрахованого майна;

Застрахованим майном, в стані алкогольного сп’яніння, під впливом
наркотичних чи токсичних речовин, які призвели до настання
страхового випадку
2.1.9. навмисних дій Страхувальника/Вигод онабувачем або Членів
сім’ї Страхувальника, а також Працівників
Страхувальника/Вигодонабувача;
2.1.10. будь-яких інших дій Страхувальника або Вигодонабувача
за Договором страхування, спрямованих на настання Страхового
випадку;
2.1.11. самозаймання, бродіння, корозії, гниття або інших
природних процесів, що відбуваються з майном або при
використанні майна;
2.1.12. постійно діючого впливу газів, енергії, вологи, пари,
кислот, хімічних елементів, різного типу осаду чи інших шкідливих
речовин, вібрації, шуму;
2.1.13. розриву або інших несправностей гнучкої підводки в
Застрахованій квартирі або будинку, що з'єднує санітарно -технічне
та інше обладнання, побутову техніку зі стаціонарними
комунікаціями;
2.1.14. механічних ушкоджень, причиною яких були транспортні
засоби, домашні тваринні або літальні апарати, що належать
Страхувальникові/Вигодонабувачеві або Членам сім’ї
Страхувальника або Працівникам Страхувальника/Вигодонабувача,
а, також тих що перебувають у зазначених осіб у тимчасовім
користуванні;
2.1.15. обвалу, каменепаду, зсуву або осідання ґрунту,
викликаного проведенням на Території страхування або в
безп осередній від неї близькості підривних робіт, вилучення ґрунту,
засипання порожнеч, ущільнення ґрунту, земляних або будівельно-
монтажних робіт, видобутку або розробки родовищ корисних
копалин;
2.1.16. обробки вогнем, тепл ом або іншого термічного впливу на
Застраховане майно з метою його переробки або в інших цілях
(наприклад, для сушіння, варіння, прасування, копчення, жаркі,
гарячої обробки і т.д.);
2.1.17. впливу електричного струму або короткого замикання, на
підключе не до електромережі домашнє майно (устаткування,
побутові та інші електричні прилади); стрибків напруги,
перевантаження в електромережі;
2.1.18. запалення або вибуху, легкозаймистих (ЛЗР) або горючих
рідин (ГР) що зберігалися в застрахованій квартирі або будинку;
2.1.19. проведення у Місці дії Договору страхування
хімічних/фізичних дослідів;
2.1.20. вибуху вибухових речовин, відмінних від побутового газу,
що перебувають у місці дії Договору страхування;

2.1.34. природнього осідання Будівлі, фізичного зносу майна
(конструкцій, обладнання, устаткування, матеріалів), виробничих,
будівельних дефектів, конструктивних недоліків майна, неякісного
виконання монтажних робіт, а також через старість або знаходження
в аварійному стані Будівель;
2.1.35. порушен ня або недотримання
Страхувальником/Вигодонабувачем, Членами сім’ї Страхувальника,
а також особою, у володінні й користуванні якого з відома
Страхувальника перебуває Застраховане майно, вимог пожежної
безпеки, правил технічної експлуатації, санітарно-технічних вимог,
установлених нормативно-правовими актами України, інструкцій
(правил) по експлуатації, технічному обслуговуванні застрахованого
домашнього майна, а також Будівель, у яких це майно перебуває;
2.1.36. припинення подачі електричної енергії;
2.1.37. дефектів майна, що існували до укладання Договору
страхування;
2.1.38. невиконання, порушення чинних норм і розпор яджень
органів відомчого і державного пожежного нагляду, невжиття
заходів для попередження можливої знищення або ушкодження
застрахованого майна
2.1.39. розкрадання майна під час Страхових випадків,
зазначених у п.п. 1.6.1, 1.6.3 та 1.6.5 - 2.6.8 Оферти, або під час
здійснення дій по запобіганню Страхового випадку або усуненню
його наслідків;
2.1.40. обвалу будинків, господарських будівель (споруд) або
їхніх частин через похибки проектувальників та/або будівельників
або через старіння (знос);
2.1.41. проведення Страхувальником будівельно-монтажних,
зварювальних, ремонтних робіт, а також робіт, пов’язаних зі зносом
(розбирання);
2.1.42. впливу на застраховане майно продуктів горіння (диму,
сажі, кіптяви), гарячих газів, високої температури, за умови, що
такий вплив не є наслідком пожежі;
2.1.43. настання подій, які не зазначені в цьому як страхові
випадки;
2.1.44. заподіяння збитку Застрахованому майну, яке не належить
Страхувальникові/Вигодонабувачем на праві власності та інших
законних правах;
2.1.45. в інших випадках, передбачених нормативно-правовими
актами України.
2.2. У відповідності до Договору страхування не підлягають
відшкодуванню неотриманні Страхувальником / Вигодонабувачем
доходи, які він отримав би за звичайних умов цивільного обороту,
якби його право не було порушене (втрачена вигода).



2.3. Страховик не здій снює виплату Страхового відшкодування у
випадку, коли Вигодонабувач отримав відповідне відшкодування
збитку від особи, винної у заподіянні цього збитку. Якщо збиток
відшкодовано частково і менш належного за Договором
страхування Страхового відшкодування, то Страхове
відшкодування здійснюється за вирахуванням суми, отриманої
Вигодонабувачем від особи, винної у заподіянні шкоди.
2.4. Страховими випадками не визнаються збитки, що сталися
внаслідок та/або на території (територія визначається на підставі
належних та допустимих доказів) оголошеної або неоголошеної
війни, збройного конфлікту, військових та бойових дій, дій будь-
яких законних чи незаконних військових, воєнізованих, збройних
формувань, бандитизму, диверсії, найманства, повстання, революції,
заколоту, путчу, бунту, дій, спрямованих на зміну чи повалення
конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на
територіальну цілісність, громадянських (масових) заворушень,
інших масових порушень громадського порядку, самоуправства,
вчинення терористичних актів, здійснення терористичної діяльності,
проведення антитерористичних операцій, встановлення військових
режимів або надзвичайних положень в країні, народни х хвилювань
усякого роду або страйків, локаутів, блокад, конфіскації,
націоналізації, примусового вилучення, реквізиції, арешту,
пошкодження або знищення застрахованого майна за
розпор ядженням існуючого де-юре або де-факто уряду
(невизнаного, самопроголоше ного, фактичного) або будь-якого
органу влади, дій та розпоряджень самопроголошених (не
передбачених законодавством України) органів влади та
незаконних збройних чи воєнізованих формувань, дій по контролю,
попередженню та боротьбі з наслідками подій, зазначених в цьому
пункті Договору, впливу будь-якої зброї (стрілецької вогнепальної
зброї, мін, бомб, снарядів, ракет тощо), покинутих знарядь війни
(зброї та боєприпасів). Не підлягають відшкодуванню збитки,
пов’язані з розкраданням чи будь-яким зникненням майна,
мародерством та іншими подібними діями під час, внаслідок та
після зазначених в цьому пункті Договору подій.
2.5. Страховик не відшкодовує та не включає до розрахунку суми
страхового відшкодування:
2.5.1. Збитки внаслідок деформацій та тріщин у Застрахованому
майні, що виникли через підмочування (просадку) фундаменту,
спричинену тривалими витоками з водопровідних, каналізаційних
систем, тривалим знаходженням рідин (води, каналіза ційних стоків
тощо) в підвальних приміщеннях;
2.5.2. Збитки, причиною виникнення яких була подія, яка відбулася
до початку дії Договору, а також непрямі збитки, наприклад,
упущена вигода, моральна шкода, перерва у виробництві, штрафи,
банківське обслуговування, поштове пересилання документів,

2.6.8. Збитки, що виникли внаслідок грубої необережності
Страхувальника (Вигодонабувача), Членів сім’ї Страхувальника,
осіб, допущених до користування застрахованим майном;
2.6.9. Збитки, що виникли протягом строку дії Договору під час
використання нерухомості в комерційних цілях в якості офісного,
виробничого, торговельного, складського приміщення, сауни,
готелю, майстерні тощо;
2.6.10. Збитки, завдані Застрахованому майну, яке належним чином
не відображене у проектно -дозвільній документації на майно, а
також збитки, причиною яких стала добудова та/або переоснащення
та/або перепланування та/або переобладнання Застрахованого майна
без належно оформленої проектно -дозвільної документації (окрім
установки бойлерів, переобладнання балконів, встановлення
системи «тепла підлога», додавання або заміни радіаторів
опалення).
2.7. Страховик не відшкодовує шкоду, спричинену життю чи
здоров’ю осіб, що проживають разом зі Страхувальником чи є
Членами сім’ї Страхувальника, або допущені до користування
застрахованим майном (які в момент спричиненн я шкоди
знаходилися у Місці дії Договору страхування).
2.8. Страховик не несе відповідальність за шкоду, завдану майну
третіх осіб, якщо Страхувальник має майновий інтерес до
пошкодженого майна.
2.9. Не визнаються страховим випадком збитки, що виникли
внаслідок або прямо чи опосередковано пов’язані з: впливом
комп’ютерного вірусу, шкідливої програми чи коду, небажаних
електронних повідомлень (спам), неправомірним втручанням до
електронної мережі, несанкціонованим доступом в систему,
фактичною або прогнозованою відмовою, збоєм чи несправністю
будь-якого комп’ютера, електронного приладу, компонента,
системи, програмного забезпечення або вбудованої програми,
помилкою мережі; а також збитки, що виникли через: втрату, витік,
пошкодження, спотворення, несанкціонов ане використання,
зменшення або зміну функціональності чи працездатності
комп’ютерної системи, техніки, програмного забезпечення, даних,
інформаційних баз, носіїв інформації, мікрочіпів, інтегрованих
мереж або подібних пристроїв в комп’ютерному і некомп’ютерному
устаткуванні.
3.СТРАХОВІ СУМИ, СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ ТА СТРАХОВІ
ТАРИФИ
3.1. Розмір Загальної страхової суми встановлюється у п. 7 Заяви
(Акцепту) при укладанні Договору страхування.
3.2. При страхуванні майна Страхова сума в частині страхування
майна не повинна перевищувати дійсну вартість (страхову вартість)
такого майна. При страхуванні відповідальності Страхова сума
встановлюється за згодою Сторін і є загальним лімітом

податки, суми за кредитними зобов’язаннями тощо;
2.5.3. Збитки, завдані Застрахованому майну, якщо Застраховане
майно є об’єктом незавершеного будівництва або об’єктом, що
будується або реконструюється на дату настання події, яка може
бути кваліфікована як страховий випадок;
2.5.4. Збитки, завдані Застрахованому майну, конструктивні
елементи та інженерні системи якого знаходяться в аварійному стані
згідно з висновками відповідних органів, а також майну, що
розміщене всередині вказаних будівель;
2.5.5. Вартість ремонтних робіт, які не пов’язані з усуненням
пошкоджень, що викликані страховим випадком (наприклад,
вартість ремонтних робіт в зв’язку з втратою Застрахованим майном
естетичного вигляду, моральним та фізичним ста рінням
Застрахованого майна тощо);
2.6.6. Збитки, що відбулися внаслідок проведення санкціонованих
компетентними органами вибухових робіт;
2.6.7. Збитки, що відбулися внаслідок використання , збереження або
тимчасового розміщення в межах зазначеної в Договорі території
страхування газового устаткування та інших вибухонебезпечни х
предметів, матеріалів, речовин (піротехнічні засоби,
вогненебезпечні речовини, зброя, боєприпаси тощо), які не є
невід’ємною частиною інженерних комунікацій.

максимальної відповідальності Страховика по всіх страхових
випадках. Страховий тариф встановлюється Страховиком з
урахуванням факторів, що впливають на ступінь ризику, наприклад:
наявність сигналізації, охорони, обсяг Страхового покриття,
франшиза та інших, а також на підставі затверджених тарифів.
3.3. Страхова сума в частині страхування майна та в частині
страхування відповідальності встановлюється сукупно по всіх
Страхових випадках, передбачених умовами Договору страхування
та може приймати одне з наступних значень:
- 33 750 (тридцять три тисячі сімсот п’ятдесят) гривень;
- 45 000 (сорок п’ять тисяч) гривень;
- 67 500 (шістдесят сім тисяч п’ятсот) гривень;
- 112 500 (сто дванадцять тисяч п’ятсот) гривень;
- 157 500 (сто п’ятдесят сім тисяч п’ятсот) гривень;
- 225 000 (двісті двадцять п’ять тисяч) гривень;
- 337 500 (триста тридцять сім тисяч п’ятсот) гривень;
- 450 000 (чотириста п’ятдесят тисяч) гривень.
3.4. Страховик відшкодовує збитки, спричинені Страховими
випадками, у межах сублімітів Загальної страхової суми (що є
максимальними для визначення розміру збитків Страхувальника
при повному знищенні майна / знищенні окремих елементів майна)
відповідно до наступної Таблиці 1.

Таблиця 1
Розподіл Загальної Страхової суми в частині страхування майна за сублімітами та в частині страхування

відповідальності
Загальна Страхова сума за
всіма ризиками 33 750 грн. 45 000 грн. 67 500 грн. 112 500 грн. 157 500

грн. 225 000грн. 337 500
грн. 450 000 грн.

Страхова сума в частині
страхування майна за всіма
ризиками при пошкодженні /
знищенні конструктивних
елементів Застрахованого
майна

15 000 грн. 20 000 грн. 30 000 грн. 50 000 грн. 70 000 грн. 100 000грн. 150 000
грн. 200 000 грн.

Страхова сума в частині
страхування майна за всіма
ризиками при пошкодженні /
знищенні внутрішнього
оздоблення та/або
Інженерного й технічного
устаткування

7 500 грн. 10 000 грн. 15 000 грн. 25 000 грн. 35 000 грн. 50 000 грн. 75 000 грн. 100 000 грн.

Страхова сума в частині
страхування майна за всіма
ризиками при пошкодженні /

7 500 грн. 10 000 грн. 15 000 грн. 25 000 грн. 35 000 грн. 50 000 грн. 75 000 грн. 100 000 грн.



знищенні домашнього майна

Страхова сума в частині
страхування
відповідальності
Страхувальника

3 750 грн. 5 000 грн. 7 500 грн. 12 500 грн. 17 500 грн. 25 000 грн. 37 500 грн. 50 000 грн.

3.5. За всіма Страховими випадками встановлюється франшиза на
рівні 0 (нуль) відсотків.
3.6. У випадку, коли Страхова сума в частині страхування майна
перевищила Страхову вартість в результаті страхування одного і
того ж Застрахованого майна в одного або декількох Страховиків
(подвійне страхування), сума Страхового відшкодування, що
підлягає виплаті кожним із Страховиків, скорочується пропорційно
зменшенню первісної Страхової суми за відповідним Договором
страхування.
3.7. Якщо при настанні Страхового випадку виплачене Страхове
відшкодування в частині страхування майна або в частині
страхування відповідальності виявиться менше розміру Страхової
суми, визначеної Договором страхування в частині страхування
майна або в частині страхування відповідальності , то після
здійсненої виплати дія Договору страхування триває, а Страхова
сума в частині страхування майна або в частині страхування
відповідальності зменшується на розмір здійсненого Страхового
відшкодування.
3.8. Страхові платежі визначаються на підставі Страхового
тарифу. Страховий тариф в частині страхування майна за
Договором страхування, встановлюється у розмірі 0,4 (нуль цілих
чотири десятих) % від Страхової суми в частині страхування майна
за весь строк дії Договору страхування. Страховий тариф в
частині страхування відповідальності за Договором страхування,
становить 0,8% (нуль цілих вісім десятих)% від Страхової суми в
частині страхування відповідальності за весь строк дії Договору
страхування. Загальний Страховий платіж за Договором
страхування розраховується як сума добутків Страхової суми та
Страхового тарифу в частині страхування майна та в частині
страхування відповідальності (надалі - Страховий платіж).

4.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Страхувальник має право:
4.1.1. Перевіряти дотримання Страховиком умов Договору
страхування;
4.1.2. При укладанні Договору страхування призначати
Вигодонабувача, а також замінювати його до настання Страхового
випадку;
4.1.3. На отримання Страхового відшкодування при настанні
Страхового випадку в межах Страхової суми з урахуванням умов,

вимог пожежної безпеки, правил технічної експлуатації, санітарно-
технічних вимог, встановлених нормативно-правовими актами
України, що забезпечують збереження та придатність
Застрахованого майна, забезпечувати неможливість вільного
доступу сторонніх осіб у квартиру або будинок, що є
Застрахованим майном. Забезпечення дотримання даної вимоги
поширюється також на Вигодонабувача (в частині страхування
майна), Членів сім'ї Страхувальника,Робітників
Страхувальника/Вигодонабувача;
4.3. Страховик має право:
4.3.1. вимагати від Страхувальника / Вигодонабувача і перевіряти
всю інформацію, необхідну для визначення ступеню ризику,
перевіряти виконання ними умов Договору страхування;
4.3.2. запитувати у Страхувальника та компетентних органів
інформацію, необхідну для встановлення факту Страхового
випадку або розміру, що підлягає виплаті за Страховим
відшкодуванням, а також самостійно з'ясовувати причини та
обставини настання Страхового випадку, проводити експертизу
таких причин і обставин;
4.3.3. на проведення незалежної експертизи з метою встановлення
причин втрати, знищення або пошкодження Застрахованого майна,
а також уточнення розміру збитків, що виникли у зв'язку з цим.
Незалежна експертиза проводиться експертом (експертною
комісією), призначеним (призначеної) за погодженням сторін
Договору страхування. .
4.3.4. проводити, самостійно або за допомогою спеціалізованої
організації аналіз представлених Страховику документів;
4.3.5. проводити спільні зі Страхувальником розслідування,
експертні перевірки факту настання Страхового випадку та розміру
заподіяного збитку;
4.3.6. вимагати зміни умов Договору страхування і сплати
додаткової Страхової премії при збільшенні ступеня ризику
пропорційно до такого збільшення;
4.3.7. відстрочити прийняття рішення про виплату Страхового
відшкодування за умов, визначених Договором страхування;
4.3.8. самостійно з'ясовувати причини та обставини Страхового
випадку, а також розм іри збитків;
4.3.9. проводити огляд майна, постраждалого внаслідок події, що
має ознаки Страхового випадку, не чекаючи повідомлення

обумовлених Договором страхування;
4.1.4. На зміну умов Договору страхування згідно з умовами
Договору страхування;
4.1.5. На дострокове припинення дії Договору страхування
відповідно до умов Договору страхуванн я.
4.2. Страхувальник зобов'язаний:
4.2.1. Своєчасно вносити Страхові платежі;
4.2.2. При укладанні Договору страхування надати інформацію
Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне
значення для оцінки Страхового ризику, і надалі інформувати його
про будь-яку зміну Страхового ризику;
4.2.3. При укладенні Договору страхування повідомити Страховика
про інші чинні договори страхування щодо предмету Договору;
4.2.4. Вживати всі можливі заходи по запобіганню та зменшенню
збитків внаслідок Страхового випадку;
4.2.5. За вимогою Страховика надавати всю необхідну інформацію
у письмовому вигляді;
4.2.6. Ставити сь до Застрахованого майна так, якби воно не було
застраховане, ніяким чином не погіршувати наслідки Страхових
випадків;
4.2.7. У разі отримання грошового відшкодування від винної у
заподіянні шкоди особи сповістити про таке відшкодування та його
розміру Страхови ка;
4.2.8. Надати представникові Страховика можливість оглянути
пошкоджене майно, провести розслідування причин та розміру
збитків, брати участь у заходах по зменшенню збитків та
рятуванню Застрахованого майна;
4.2.9. Протягом трьох робочих днів з моменту, як стало відомо про
настання Страхового випадку, повідомити про це Страховика, та
запитати у нього дозволу на проведення ремонту та зміну картини
місця події, якщо інше не передбачене Договором страхування. Цей
обов'язок буде вважатися виконаним належним чином, якщо
повідомлення про подію, що настала і має ознаки Страхового
випадку, зроблено протягом зазначеного строку шляхом
надісланням письмового повідомлення за поштовими реквізитами
Страховика, або за номером факсу Страховика, зазначеному у
Договорі страхування;

4.2.10. Несвоєчасне повідомлення Страховика про
настання події, що має ознаки Страхового випадку, дає Страховику
право відмовити у виплаті Страхового відшкодування;

4.2.11. У період дії Договору страхування надавати
Страховику відповідну інформацію про Застра ховане майно у
відповідь на письмові запити Страховика;

4.2.12. Забезпечити дотримання в Застрахованому майні

Страхувальника про збиток. Страхувальник не має права
перешкоджати Страховику у проведенні такого огляду.
4.3.10. регресного позову до осіб, винних у збитках, завданих
Страхувальнику;
4.3.11. за погодженням із Страхувальником внести в Договір
страхування зміни у разі збільшення ступеня Страхового ризику, а
також у разі внесення до законодавства змін, що стосуються умов
Договору страхування.
4.3.12. відмовити від Страхового відшкодування відповідно до
умов Договору страхування;
4.3.13. інші права, передбачені Договором страхування та чинним
законодавством;
4.3.14. у випадку, якщо з'ясується, що дії Страхувальника,
Вигодонабувача, які призвели до настання Страхового випадку,
мали протиправний характер, Страховик має право вимагати
достроково го припинення дії Договору страхування і повернення
фактично здійснених Страхових відшкодувань, до яких призвели ці
дії;
4.3.15. брати участь у якості третьої особи в суді при розгляді
будь-якої справи, пов'язаної зі Страховим випадком.
4.4. Страховик зобов'язаний:
4.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами Договору
страхування та Правил страхування;
4.4.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про
настання Страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення
всіх необхідних документів для своєчасної виплати Страхового
відшкодування Страхувальнику;
4.4.3. При настанні Страхового випадку, здійснити виплату
Страхового відшкодування у строк, передбачений Договором
страхування, якщо інше не передбачено Договором страх ування. За
несвоєчасну виплату Страхового відшкодування Страховик має
сплатити неустойки (штрафи, пені), розмір яких визначається
умовами Договору страхування;
4.4.4. При одержанні повідомлення Страхувальника про зміну умов
страхування протягом 5-ти робочих днів, з моменту отримання всіх
необхідних документів, внести зміни в Договір страхування
шляхом укладення додаткової угоди або достроково припинити
його дію, повідомивши про це Страхувальника;
4.4.5. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його
майновий стан, за винятком випадків, передбачених
законодавством України;
4.4.6. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника, за
винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
4.5. Укладання Договору страхування на користь Вигодонабувача



не звільняє Страхувальн ика від виконання обов'язків за цим
Договором страхування, якщо тільки Договором страхування не
передбачено інше, або обов'язки, що лежать на ньому, не виконані
Вигодонабувачем.
4.6. Страховик має право вимагати від Вигодонабувача виконання
обов'язків за Договором страхування, включаючи обов'язки, що
покладені на Страхувальник а, але не виконані ним, - при
пред'явленні Вигодонабувачем вимоги про виплату Страхового
відшкодування.
4.7. Для здійснення своїх прав Вигодонабувачу необхідно
представити Страховику Договір страхування.
5.ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ.ПОРЯДОК ВИПЛАТИ
СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
5.1. При настанні Страхового випадку і при виконанні
Страхувальником та/або Вигодонабувачем обов'язків,
передбачених умовами Договору страхування, Страховик виплачує
Страхове відшкодування відповідно до умов Договору
страху вання.
5.2. При настанні події, що має ознаки Страхового випадку в
частині страхування майна Страхувальник та/або Вигодонабувач
зобов'язані:
5.2.1. Прийняти заходи для зменшення можливих збитків.
5.2.2. Протягом трьох робочих днів з моменту настання події, що
має ознаки Страхового випадку, письмово повідомити Страховика
про факт та обставини настання події, що має ознаки страхового
випадку..Обов'язок з повідомлення Страховика буде вважатися
виконаним належним чином, якщо повідомлення про подію, що ,
має ознаки страхового випадку зроблене шляхом відправлення
повідомлення за поштовими реквізитами Страховика. Несвоєчасне
повідомлення Страховика про настання події, що має ознаки
Страхового випадку, дає Страховик ові право відмовити в
здійсненні Страхової виплати.
5.2.3. Протягом 24 годин з моменту настання події, що має ознаки
Страхового випадку, повідомити про настання події, що сталася:
- в результаті проникнення води, або інших рідин, аварії в системах
водопостачання , опалення, каналізації або автоматичного
пожежогасіння - у відповідну аварійну службу;
- в результаті пожежі - у відповідну службу Державної служби з
надзвичайних ситуацій України (далі – ДСНС);
- в результаті протиправних дій третіх осіб - до органів МВС;
- в результаті стихійних лих, удару блискавки - у відповідну
службу ДСНС;
- в результаті вибуху – у аварійно -технічну службу, відповідну
службу ДСНС;
- в результаті падіння літальних апаратів, механічних пошкоджень

момент Страхового випадку права власності або іншого майнового
інтересу відносно Застрахованого майна. Таким документом може
бути один або декілька з наступних документів:
- договір купівлі-продажу, оренди, міни, дарування Застрахованого
майна;
- членська книжка садівничого товариства, у яку вписані
застраховані Будинки, а також зазначені розміри Будинків плані;
- довідка садівничого товариства, у яку вписані застраховані
Будинки, а також зазначені розміри Будинки на плані;
- свідоцтво про державну реєстрацію права на Будинок;
- постанова Голови місцевої адміністрації про дозвіл будівництва
житлового будинку на відведеній ділянці землі, а також акт
держкомісії про приймання об'єкта в експлуатацію;
- свідоцтво про державну реєстрацію права власності на землю, на
якій розташовано Застраховане майно;
- фотографії ушкодженого Застрахованого майна;
- документи БТІ, дозвільна документація на зведення Будівель, що
входять до складу Застрахованого майна.
5.3.6. Страховик має право запитати, а Страхувальник /
Вигодонабувач зобов'язаний представити один або декілька з
нижчезазначених документів уповноважених органів, необхідних
для встановлення факту і причини настання Страхового випадку, а
також розміру заподіяної шкоди, якими в залежності від обставин
Страхового випадку можуть бути:
- при аварії водо-, тепло -, опалювальних та каналізаційних систем,
проникненні води з сусідніх приміщень - акти, висновки аварійно -
технічних служб, включаючи перелік пошкоджених та знищених
елементів Застрахованого майна із зазначенням ступеня
пошкодження, інші документи, що підтверджують факт настання
події і розмір заподіяної шкоди.
- при протиправних діях третіх осіб – копія документу про
вчинення щодо Страхувальника кримінального правопорушення
(копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія
Постанови про закриття кримінального провадження із
зазначенням у ній ознак протиправності дій винних осіб), що
включає перелік викраденого, пошкодженого, викраденого, та
знищеного Застрахованого майна із зазначенням ступеня його
пошкодження, інші документи, що підтверджують факт настання
події і розмір заподіяної шкоди.
- при падінні літальних апаратів і викликаному таким падінням
руйнуванні конструктивних елементів квартири або будинку, що є
Застрахованим майном, пошкодження або знищення
Застрахованого майна, яке знаходить в межах даної квартири або
будинку - акти й висновки державних служб, служб, що
забезпечують безпеку польотів повітряних суден, аварійно -
технічних та аварійно -рятувальних служб, підрозділів ДСНС,

– до правоохоронних органів, у відповідну службу ДСНС.
5.2.4. Забезпечити доступ представників відповідних служб,
зазначених у п. 5.2.3 Договору страхування, на місце настання
подій для складання акту за фактом настання відповідної події, що
має ознаки Страхового випадку.
5.2.5. У разі отримання грошового відшкодування від винної у
заподіянні шкоди особи сповістити про таке відшкодування та його
розмір Страховика.
5.3. Для отримання Страхового відшкодування при настанні
Страхового випадку по Страхуванню майна Страхувальник або
інша особа, яка звернулася на адресу Страховика з вимогою
виплати Страхового відшкодування, зобов'яз аний надати на адресу
Страховика наступні документи:
5.3.1. Копію Заяви (Акцепту);
5.3.2. Документ, що підтверджує наявність у Вигодонабувача на
момент Страхового випадку права власності або іншого майнового
інтересу щодо Застрахованого майна(свідоцтво про право
власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо). Для
цілей Договору страхування в цілому документи, що
підтверджують інтерес у збереженні Застрахованого майна також
підтверджують інтере с у збереженні домашнього майна,
розташованого в такому Застрахован ому майні. Одночасно, з
метою встановлення дійсної вартості домашнього майна
Страхувальником/ / Вигодонабувачем можуть бути представлені
додаткові документи (квитанції, чеки тощо), що підтверджують
вартість того чи іншого домашнього майна на момент його
покупки.
5.3.3. Документи, що свідчать про площі приміщень, розташованих
в Застрахованій квартирі або будинку, наприклад, поверховий план
/ викопіювання з поверхового плану з експлікацією Застрахованої
квартири або будинку, видані органами технічної інвентаризації
(БТІ), або технічний паспорт, кадастровий паспорт житлового
приміщення тощо;
5.3.4. Заяву про виплату страхового відшкодування. У Заяві про
виплату страхового відшкодування повинна міститися інформація
про збиток, нанесений Застрахованому майну (квартирам або
будинкам, зазначеним у Заяві (Акцепті), включаючи їх
конструктивні елементи, елементи обробки й інженерне/технічне
устаткування, а також домашнє майно, що також перебуває в них),
зокрема, повинен входити перелік знищеного, пошкодженого або
викраденого домашнього майна, складений Страхувальником /
Вигодонабувачем;
5.3.5. Копію документу, що засвідчує особу Страхувальника та
копію Реєстраційного номеру ОКПП Страхувальника. Документ,
що підтверджує наявність у Страхувальника/Вигодонабувача на

включаючи перелік пошкодженого (знищеного) Застрахов аного
майна із зазначенням ступеня пошкодження, інші документи, що
підтверджують факт настання події і розмір заподіяної шкоди;
- при механічних пошкодженнях - акти й висновки аварійно -
технічних та аварійно -рятувальних служб, підрозділів ДСНС,
включаючи перелік пошкодженого (знищеного) Застрахованого
майна із зазначенням ступеня пошкодження, інші документи, що
підтверджують факт настання події і розмір заподіяної шкоди;
- при наїзді транспортн ого засобу – довідку з органів МВС;
- при пожежі – копію витягу з Єдиного реєстру досудових
розслідувань або Постанови про закриття кримінального
провадження із зазначенням у ній ознак протиправності дій винних
осіб , копію Акту про пожежу та висновку пожежно-технічної
експертизи, якщо така проводилась, інші документи, що
підтверджують факт настання події та розмір нанесеного збитку;
- при стихійних лихах – акти, висновки територіальних підрозділів
метеослужби, державних комісій, компетентних органів,
підрозділів ДСНС, включаючи перелік пошкодженого (знищеного)
Застрахова ного майна з визначенням ступеня пошкодження, інші
документи, що підтверджують факт настання події та нанесеного
збитку.
5.4. Страховик залишає за собою право в установленому законом
порядку запросити додаткові документи, необхідні для розгляду
події Страхового випадку та визнання його Страховим випадком, а
також для більш точного визначення розміру шкоди, в
уповноважених державних органах (у тому числі органах
внутрішніх справ, пожежного нагляду, аварійно -технічних служб,
аварійних служб газової мережі), підприємств, установ і
організацій, що володіють інформацією про обставини настання
Страхової події, а також самостійно з'ясовувати причини та
обставини його настання.
5.5. При настанні події, що має ознаки страхового випадку в
частині страхування відповідальності , Страхувальник
зобов'язаний:
- протягом 3 -х (трьох) робочих днів, рахуючи з того дня, коли він
дізнався або повинен був дізнатися про нанесення їм шкоди, що
може стати підставою для пред'явлення вимоги про відшкодування
такої шкоди, письмово повідомити про це Страховика. Обов'язок з
повідомлення Страховика буде вважатися виконаним належним
чином, якщо вищезазначене повідомлення зроблене шляхом
відправлення його за поштовими реквізитами Страховика;
- повідомити Страховика про всі вимоги, що пред'являються йому в
зв'язку зі страховим випадком;
- прийняти розумні заходи щодо запобігання або зменшення збитку
і щодо збереження життя і здоров'я осіб, яким завдано шкоду;



- надати Страховику всю доступну інформацію та документи, що
дозволяють визначити причини, перебіг і наслідки страхового
випадку, характер і розмір заподіяної шкоди;
- подати Заяву про настання події, що має ознаки Страхового
випадку, а також надати документи, зазначені в п. 5.3 Оферти, що
стосуються настання страхового випадку, його причин і розмірів
збитку;
- надавати необхідне сприяння Страховику в судовому і
позасудовому захисті у разі пред'явлення вимог третіх осіб про
відшкодування збитку за страховими випадками;
- видати особам, зазначеним Страховиком, довіреність чи інші
необхідні документи у випадку, якщо Страховик визнає за
необхідне призначити свого адвоката або іншої уповноваженої
особи для захисту в суді, як своїх інтересів, так і інтересів
Страхувальника особи у зв'язку зі страховим випадком;
- не виплачувати відшкодування, не визнавати частково або
повністю вимоги, що пред’являються йому у зв'язку із Страховим
випадком, а також не приймати на себе будь-яких прямих або
непрямих зобов'язань по врегулюванню таких вимог без згоди
Страховика;
- сприяти і надавати допомогу Страховику в здійсненні будь-якого
права відносно будь-якої особи та організації, у зв'язку з
виконанням Страховиком Договору страхування.
5.5.1. У разі настання подій, в результаті яких завдано шкоди майну
третіх осіб, Страхувальник/надає на адресу Страховика такі
документи:
5.5.1.1. Заяву про настання події, що має ознаки страхового
випадку;
5.5.1.2. копію Заяви (Акцепту);
5.5.1.3. Копію свого паспорта (всіх заповнених сторінок);
5.5.1.4. Документи , що свідчать про родинні зв'язки між особою -
заподіювача шкоди і Страхувальником, у разі, коли особа,
відповідальна за заподіяння шкоди майну третіх осіб, не
зареєстровано в застрахованій квартирі або будинку;
5.5.1.5. Документ, що підтверджує наявність у Страхувальника на
момент страхового випадку права власності або іншого майнового
інтересу щодо Застрахованої квартири або будинку (свідоцтво про
право власності , договір купівлі-продажу, договір оренди тощо).
5.5.1.6. У разі якщо справа розглядалася в судовому порядку -
копію рішення суду, що містить в собі інформацію щодо визнання
провини Страхувальника;
5.5.1.7. У разі якщо справа розглядалася в позасудовому порядку -
майнову претензію, адресовану Потерпілим на адресу
Страхувальника, що містить в собі інформацію про подію, що
сталася, а також розмірі нанесеного збитку;
5.5.2. При заподіянні Страхувальником шкоди майну третьої особи,

вказівку на вину Страхувальника та обсяг завданих Потерпілому
матеріального збитку:
- копія позовної заяви;
- копія рішення суду, який встановив обов'язок Страхувальника
відшкодувати шкоду.
5.6. При необхідності обов'язок щодо визначення причин настання
події та розміру збитку за дорученням Страховика може
виконуватися представниками спеціалізованої організації
(незалежними експертами, оцінювачами, аварійними комісарами).
5.7. Виплата страхового відшкодування в частині страхування
відповідальності здійснюється Страховиком на підставі
відповідного рішення судового органу, що набрало законної сили,
або добровільного визнання Страхувальником з письмової згоди
Страховика майнової претензії про відшкодування
Страхувальником шкоди, заподіяної майну третіх осіб. При цьому
у разі добровільного визнання Страхувальником майнової претензії
розрахунок страхового відшкодування здійснюється в порядку,
встановленому Договором страхування для визначення збитку по
страхуванню майна.
При відсутності спору між Страхувальником і Потерпілим про
розмір завданих збитків та обов'язки Страхувальника з
відшкодування такої шкоди, а також за умови відсутності у
Страховика сумнівів у причинного зв'язку між заявленим подією і
заподіяну майну потерпілих шкоди, страхове відшкодування
виплачується у позасудовому порядку.
5.8. При необхідності обов'язок щодо визначення причин
настання події та розміру збитку за дорученням Страховика може
виконуватися представниками спеціалізованої організації
(незалежними експертами, оцінювачами, аварійними комісарами).
5.9. Страховик має прийняти рішення про проведення огляду для
визначення розміру збитку.
5.10. При настанні Страхового випадку в частині страхування
майна та при наданні Страхувальником та / або Вигодонабувачем
документів, зазначених у п. 5.3 Оферти , з урахуванням положень
п.5.4 Оферти, Страховик виплачує Страхове відшкодування:
відшкодовує в межах Страхової суми і відповідно до умов
Договору страхування Страхувальнику або Вигодонабувачу
збитки, заподіяні Страховим випадком, шляхом перерахування
грошових коштів на банківський рахунок, вказаний у Заяві про
виплату страхового відшкодування.
5.11. При виплаті Страхового відшкодування в частині
страхування майна або в частині страхування відповідальності ,
Страхова сума в частині страхування майна або в частині
страхування відповідальності, встановлена за Договором
страхування, зменшується на величину зробленої виплати.
5.12. При цьому у разі пошкодження Застрахованого майна та

відповідне третя особа - Потерпілий (Вигодонабувач по
страхуванню відповідальності) надає Страховику наступні
документи:
- документ, що підтверджує наявність у Потерпілого на момент
страхов ого випадку права власності або іншого майнового інтересу
щодо постраждалого майна (свідоцтво про право власності, договір
купівлі -продажу , договір оренди тощо). Одночасно з метою
встанов лення дійсної вартості домашнього майна (якщо таке
постраждало) Потерпілим можуть бути представлені додаткові
документи (квитанції, чеки тощо), що підтверджують вартість того
чи іншого домашнього майна на момент його покупки.
- документи, що свідчать про площі приміщень, розташованих в
постраждалій квартирі або будинку, наприклад, поверховий план/
викопіювання з поверхового плану з експлікацією постраждалої
квартири або будинку, видані органами технічної інвентаризації
(БТІ), технічний паспорт, кадастровий паспорт житлового
приміщення тощо.
Залежно від характеру події направити на адресу Страховика один
або декілька з нижчезазначених документів уповноважених
органів:
- при пожежі - копію витягу з Єдиного реєстру досудових
розслідувань, або Постанови про закриття кримінального
провадження із зазначенням у ній ознак протиправності дій винних
осіб / відмову в порушенні кримінальної справи за фактом пожежі,
копію Акту про пожежу та висновку пожежно -технічної
експертизи, якщо така проводилась, інші документи, що
підтверджують факт настання події та розмір нанесеного збитку,.
- при аварії водо-, тепло -, опалювальних та каналізаційних систем,
проникненні води з сусідніх приміщень - акти, висновки аварійно -
технічних служб, включаючи перелік пошкоджених та знищених
елементів Застрахованого майна із зазначенням ступеня
пошкодження, інші документи, що підтверджують факт настання
події і розмір заподіяної шкоди.
При цьому обов'язок щодо надання документів компетентних
органів, що свідчать про причини, розмір завданих збитк ів та
обставини страхової події може бути покладена на Страхувальни ка.
При пред'явленні вимоги про страхову виплату частині
страхування відповідальності документи уповноважених органів в
обов'язковому порядку повинні містити вказівку на вину
Страхувальника щодо заподіяння шкоди майну третіх осіб -
Потерпілих (за винятком випадків, коли така вина повинна бути
визначена в судовому порядку).
У разі, якщо справа розглядається у судовому порядку, мають бути
представлені один або декілька з наступних документів, що містять

здійснення Страховиком відповідного Страхового відшкодування
за пошкоджений елемент / частину елемента Застрахованого майна,
виплата за повторним зверненням Страхувальника /
Вигодонабувача за виплатою Страхового відшкодування за раніше
пошкоджений елемент / частину елемента Застрахованого майна не
проводиться до моменту надання Страховику документі в, що
підтверджують ремонт пошкоджених / відновлення втрачених
елементів Застрахованого майна на дату настання події, що має
ознаки Страхового випадку, яка була підставою для повторного
звернення за виплатою Страхового відшкодування.
5.13. У випадку, коли у Страховика знаходяться документи, що
свідчать про пошкодження Застрахов аного майна, що були на
момент набрання чинності Договору страхування, а
Страхувальником заявляється вимога Страхового відшкодування
щодо аналогічних ушкоджень, але вже в період дії Договору
страхування, виплата Страхового відшкодування не проводиться до
моменту надання Страхувальником документів, що свідчать про
усунення пошкоджень, що були на момент набрання чинності
Договору страхування, до настання відповідного Страхового
випадку.
5.14. Розмір Страхового відшкодування, що підлягає виплаті,
визначається Страховиком на підставі документів, підготовлених
уповноваженими органами або профільними організаціями, що
здійснюють обслуговування житлового фонду, про факт заподіяної
шкоди, а також з урахуванням довідок, рахунків та інших
документів, що підтверджують зробле ні Страхувальником /
Вигодонабувачем витрати.
5.15. Страховик зобов'язаний прийняти рішення про визнання або
невизнання Страхової події Страховим випадком протягом 10
(десяти) робочих днів з моменту отримання всіх витребуваних ним
документів, зазначених у п. 5.3 Оферти, а також документів
компетентних, державних органів, підприємств, установ і
організацій, зазначених у п.5.4 цієї Оферти, або офіційних відмов у
їх наданні Страховику, або документів , зазначених у п.5.5 Оферти, і
повідомити про своє рішення Вигодонабувачу та / або
Страхувальнику.
5.16. Прийняття рішення про Страхове відшкодування може бути
відстрочено Страховиком, якщо за фактами, пов'язаними з
настанням заявленої Страхувальником / Вигодонабувачем
Страхової події, Страховиком організовані додаткові заходи щодо
визначення причин настання такої події та розміру збитків,
завданих їм, у тому числі згідно з п. 5.6 цієї Оферти, або якщо
розпочато кримінальне провадження або розпочато судовий процес
у відношенні Страхувальника / Вигодонабувача або Членів сім'ї
Страхувальника та ведеться розслідування обставин, що призвели



до настання Страхової події, - до закінчення перевірки,
розслідування або судового розгляду. У разі прийняття рішення
про відстрочку виплати Страхового відшкодування Страховик
зобов'язаний у письм овій формі сповістити про це Страхувальника
та / або Вигодонабувача.
5.17. Страховик має право відстрочити прийняття рішення про
визнання Страхової події Страховим випадком:
5.17.1. З ініціативи Страхува льника, Потерпілого або Страховика
проводилася незалежна експертиза для визначення причин та
обставин настання події, що має ознаки Страхового випадку, та
розміру завданих збитків. При цьому строк для прийняття рішення
по заявленому збитку збільшується на період часу, протягом якого
проводилася експертиза;
5.17.2. Якщо є обґрунтовані сумніви в наявності у
Страхувальника / Вигодонабувача правових підстав на отримання
Страхового відшкодування. При цьому відшкодування не
виплачується до тих пір, поки не будуть представлені необхідні
докази наявності у Страхувальника / Вигодонабувача інтересу в
збереженні Застрахованого майна відповідно до Договору
страхування.
15.17.3. Якщо Страхувальник надав документи, які необхідні для
прийняття рішення щодо сплати страхового відшко дування,
оформлені з порушенням діючих норм (відсутні номер, дата,
наявність виправлень тощо) або містять недостовірну інформацію
щодо часу, причин, обставин настання страхового випадку та
розміру збитку – до усунення таких порушень.
15.17.3.1. Зазначені в цій Оферті документи надаються Страховику
у формі оригінальних примірників, або нотаріально засвідчених
копій, або копій, завірених органом, що видав відповідний
документ, або простих копій, за умови надання Страховику
можливості звірення цих копій з оригінальними примірниками
документів;
15.17.4. До отримання відповідей на запити, спрямовані
Страховиком в компетентні органи, повідомивши про це
Страхувальника, Вигодонабувача в письмовій формі, але на строк
не більше 6 місяців.
15.17.5.Страховик не має можливості здійснити огляд
пошкодженого майна та/або провести власне розслідування причин
та обставин настання події, що має ознаки страхового випадку, на
місці такої події за незалежних від нього причин та обставин
(наприклад, якщо на місці такої події існує небезпека для життя
та/або здоров’я представників Страховика тощо), - до припинення
таких причин та обставин.
Виплата Страхового відшкодування здійснюється в межах
встановлених у розділі 3 (Таблиця 1) Оферти сублімітів Страхової
суми. При цьому підлягає застосуванню наступний порядок

схилів, витрати на запоб ігання подальшій просадці ґрунту,
фундаменту тощо); інші, зроблені незалежно від страхового
випадку, витрати.
5.20. Розмір страхового відшкодування в частині страхування
майна дорівнює розміру (сумі) заподіяних внаслідок страхового
випадку матеріальних збитків, визначених згідно з п. 5.19 Оферти,
за вирахуванням сум, отриманих Страхувальником
(Вигодонабувачем) у відшкодування збитків від інших осіб, але не
більше сублімітів Страхової суми, встановлених у розділі 3
(Таблиця 1) Оферти.
5.21. До суми страхово го відшкодування, визначеного згідно з п.
15.19 Оферти, також включаються додаткові витрати
Страхувальника по зменшенню або запобіганні збитку, пов'язаних з
настанням Страхового випадку, якщо ці видатки визнані
необхідними, або зроблені за вказівкою Страховика (відкачка води,
зміцнення ушкоджених частин і т.п.) (у разі їх наявності та
документального підтвердження) в межах 5% від розміру збитку за
Договором.
5.22. Розрахунки виплати Страхового відшкодування по
домашньому майну здійснюється на підставі наданих Страховикові
документів, що підтверджують вартість майна (рахунку, накладні,
товарні чеки й інші платіжні документи з вказівкою найменування
майна). У випадку неможливості надання Страхувальником /
Вигодонабувачем зазначених документів, розрахунки суми виплати
Страхового відшкодування проводиться на підставі інформації з
відкритих джерел інформації (Інтернет), профільної літератури,
інформації постачальників аналогічного майна, що підтверджує
оцінку вартості постраждалого майна. При цьому розрахунки
проводяться з урахуванням норм фізичного зношування
відповідного домашнього майна за фактичний період експлуатації з
розрахунку 30% в рік від дати придбання відповідного майна.
5.23. Якщо на момент настання страхового випадку Страхувальник
мав договори страхування майна по аналогічних ризиках із
декількома страховиками, то страхове відшкодування, що
виплачується усіма страховиками, не може перевищувати розміру
завданого збитку. При цьому кожний страховик здійснює виплату
пропорційно розміру страхової суми за укладеним з ним договором
страхування.
5.24. Збитки в частині страхування відповідальності
визначаються: при завданні збитку/шкоди третім особам, внаслідок
настання страхового випадку, передбаченого п. 1.6.1, п. 1.6.3
Оферти, розмір збитку визначається таким чином:
5.24.1. В разі звернення третьої особи з позовом в судові органи -
на підставі рішення суду, яке набрало законної сили.
5.24.2. При відсутності суперечок між третьою особою та
Страхувальником розмір збитку/шкоди визначається за

розрахунку: Розмір збитку визначається Страховиком або
уповноваженою ним особою шляхом проведення експертної оцінки
(дослідження) або складання розрахунку суми страхового
відшкодування за допомогою внутрішніх інструментів Страховика,
на підставі середньо ринкових цін на будівельні матеріали,
розцінок на роботи, з урахуванням отриманих від Страхувальника
документів, що підтверджують витрати (кошторис, акти виконаних
робіт, чеки, рахунки і т.д.).
5.18. Кожна зі Сторін має право на проведення незалежної
експертизи. Незалежна експертиза проводиться за рахунок
Сторони, яка вимагала її проведення.
5.19. Збитки при Страхуванні майна визначаються (крім
домашнього майна):
5.19.1. При знищенні Застрахованого майна - у розмірі дійсної
вартості Застра хованого майна, визначеної шляхом експертної
оцінки або складання розрахунку суми страхового відшкодування
за допомогою внутрішніх інструментів Страховика на дату
настання страхового випадку, за вирахуванням вартості наявних
залишків, придатних для подальшого використання. Знищення
Застрахованого майна означає повне або часткове знищення майна,
при якому витрати на відновлення дорівнюють дійсній вартості або
її перебільшують. Під знищенням майна розуміється також
викрадення майна.
5.19.2. При пошкодженні (частковій руйнації) Застрахованого
майна - у розмірі витрат на відновлення, необхідних для
відновлення Застрахованого майна до стану, у якому воно
знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку.
5.19.3. Витрати на відновлення майна містять у собі:
5.19.3.1. витрати на матеріали і запасні частини для ремонту (з
урахуванням зносу на момент настання страхового випадку),
необхідні для відновлення Застрахованого майна до стану, у якому
воно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового
випадку;
15.19.3.2. витрати на оплату робіт з ремонту, необхідного для
відновлення Застрахованого майна до стану, у якому воно
знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку.
5.19.4. До витрат на відновлення майна не належать: витрати,
пов’язані зі змінами або поліпшенням Застрахованого майна;
витрати, пов’язані з тимчасовим (допоміжним) ремонтом або
відновленням; витрати, що перевищують вартість здійснених або
таких, що необхідно здійснити, матеріальних і трудових витрат на
момент оцінки, виходячи з затверджених цін, норм і розцінок для
даного виду робіт і витрачених матеріалів – ціна авторської роботи
тощо; витрати, спрямовані на попередження та/або зменшення
наслідків зсувних та просадочних процесів (витрати на укріплення

погодженням зі Страховиком. При цьому розрахунок розміру
збитку/шкоди має проводитись за цінами, які діяли в тому місці, де
збитки були завдані на момент настання страхового випадку.
5.24.3. За вимогою Страхувальника або третьої особи розрахунок
розміру збитків/шкоди може бути виконано незалежними
експертами. Витрати на проведення незалежної експертизи
покриваються особою, яка вимагала її проведення.
5.24.4. Якщо збиток настав внаслідок спільних дій Страхувальника
та інших осіб (окрім Членів сім’ї Страхувальника), то Страхови к
несе відповідальність за спричинену шкоду пропорційно ступеню
вини осіб, відповідальність яких застрахована за Договором.
5.25. Сума страхового відшкодування в частині страхування
відповідальності дорівнює розміру збитків/шкоди, визначених
згідно з умовами Договору страхування, за вирахуванням сум,
отриманих Страхувальником від третіх осіб, винних за рішенням
суду в завданні збитків/шкоди, якщо таке рішення було прийнято
до моменту виплати страхового відшкодування. В будь-якому разі
розмір страхового відшкодування за цим Договором не може
перевищувати відповідні субліміти Страхової суми, встановлених у
розділі 3 (Таблиця 1) Оферти.
5.26. Виплата страхового відшкодування в частині страхування
відповідальності здійснюється третім особам, їх законним
представникам, правонаступникам або спадкоємцям за законом (в
разі смерті третьої особи).
5.27. При розрахунках суми страхового відшкодування

враховуються наступні обставини:
5.27.1. При наявності судового спору між Страховиком і
Страхувальником по питанню страхового випадку події розміри
збитку й страхового відшкодування визначаються на підставі
рішення суду, що вступив у законну силу, у межах Страхової суми,
передбаченої Договором страхування.
5.27.2. Видатки Страхувальника з метою зменшення збитку
Застрахованому майну при настанні Страхової події визначаються
на підставі Заяви про настання події, що має ознаки Страхового
випадку, Страхувальника й документів, представлених на
підтвердження необхідності й доцільності вжитих заходів по
скороченню збитку такому майну, а також характеру й
послідовності таких дій Страхувальника (рахунку, квитанції,
фактури, накладні, платіжні документи, акти (висновку)
компетентних органів і т.д.), що підтверджують зроблені витрати.
При необхідності для визначення розміру таких видатків
Страховик має право залучити експертів (оцінювачів), а також
здійснювати інші дії залежно від обставин події, що настала.
5.27.3. Якщо збитки, нанесені Застрахованому майну, виникли з
вини третіх осіб (включаючи особу, яка прийняла на себе



зобов'язання щодо охорони цього майна) і відшкодовані ними
повністю або частково, Страхувальник повинен негайно сповістити
Страховика про такий факт. При цьому обсяг відповідальності
Страховика обмежується сумою, яка визначається в розмірі різниці
між фактично понесеними витратами та сумою виплат, проведених
третіми особами. У разі якщо нанесений збиток відшкодовано
третіми особами в повному обсязі, Страховик звільняється від
відповідальності за цим Страховим випадком. У разі виникнення
негативної різниці (сума компенсації, виплаченої третьою особою
перевищила суму збитків, завданих Застрахованому майну), така
різниця визнається рівною нулю і Страховик також звільняється від
відповідальності за відповідним Страховим випадком.
5.28. Страховик перераховує у безготівковому порядку Страхове
відшкодування на рахунок Вигодонабувача протягом 15
(п’ятнадцяти) робочих днів після прийняття позитивного рішення
про Страхове відшкодування та складання Страхового акту, за
умови, що Вигодонабувач у Заяві про виплату страхового
відшкодування вказав банківські реквізити і номер рахунку для
перерахування Страхового відшкодування. Днем виплати
Страхового відшкодування вважається дата списання грошей з
розрахункового рахунку Страховика.
5.29. Після виплати страхового відшкодування страхова сума
зменшується на суму виплаченого страхового відшкодування.
Наступні виплати страхового відшкодування проводяться з
урахуванням зменшення страхової суми. Якщо страхове
відшкодування вичерпало окремий субліміт Страхової суми згідно
з розділом 3 (Таблиця 1) Оферти відповідно до обраного розміру
страхових сум, які зазначено в Заяві (Акцепті), то дія Договору
щодо відповідного застрахованого об’єкта, по якому була
проведена така виплата, припиняється з моменту такої виплати.
5.30.У разі якщо на момент настання Страхового випадку діяло
кілька Договорів страхування, укладених у відношенні майна, що
знаходиться у Застрахован ій квартирі або будинку (в частині
страхування майна), загальний розмір Страхового відшкодування
по одному Страховому випадку за всіма зазначеними Договорами
страхування в сукупності не перевищує:
5.30.1. щодо конструктивних елементів квартири або будинку –
500 000 гривень;
5.30.2. по відношенню до внутрішнього оздоблення квартири або
будинку - 100 000 гривень;
5.30.3. щодо домашнього майна - 100 000 гривень.
5.30.4. В частині страхування відповідальності – 25 000 грн.
5.31.У разі якщо Вигодонабувач на момент перерахування
Страховиком Страхового відшкодування не досяг 14-річного віку
(є малолітньою особою), у Заяві про виплату страхового
відшкодування вказується рахунок у банку, відкритий на ім'я

особою, допущеною до користування Застрахованим майном,
вчинені навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку.
Зазначена форма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням
цивільного чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони
(без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі,
гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій встановлюється
відповідно до чинного законодавства України.
7.1.2. Вчинення Страхувальником / Вигодонабувачем та/або
Членами його сім’ї умисного злочину, що призвів до Страхового
випадку.
7.1.3. Подання Страхувальником / Вигодонабувачем свідомо
неправдивих відомостей про предмет договору страхування.
7.1.4. Несвоєчасне повідомлення Страхува льником /
Вигодонабувачем про настання Страхового випадку без поважних
на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні
обставин, характеру та розміру збитків.
7.1.5. Отримання Страхувальником / Вигодонабувачем повного
відшкодування збитків за Договором страхування від особи, винної
у їх заподіянні.
7.1.6. Якщо завдані Страхувальнику збитки частково компенсовані
третіми особами, то Страховик виплачує тільки різницю між
сумою, що підлягає відшкодуванню за Договором страхування, і
сумою, що була компенсована Страхувальнику / Вигодонабувачу
третіми особами. Якщо компенсація збитків третіми особами
наступила після виплати Страхового відшкодування, то
Страхувальник / Вигодонабувач зобов'язаний повернути відповідну
суму Страховику протягом 3-х банківських днів після отримання
компенсації.
7.1.7. Страхувальник навмисно не вжив доступні заходи, щоб
зменшити збитки;
7.1.8. Страхувальник (Вигодонабувач) відмовився від свого права
вимоги до особи, відповідальної за збитки, що відшкодовуються
Страховиком за умовами Договору, або якщо здійснення цього
права стало неможливим з вини Страхувальника (Вигодонабувача);
7.1.9. В нерухомості, що застрахована за Договором страхування,
велась комерційна діяльність протягом строку дії Договору
страхування;
7.1.10. Страхувальник сам провів врегулювання вимог третіх
осіб без письмової згоди Страховика;
7.1.11. Страхувальник не виконав (виконав неналежним чином)
свої обов’язки, встановлені цим Договором;
7.1.12. Страхувальник не виконав рекомендації, надані
Страховиком, направлені на запобігання або зменшення збитків.
7.1.13. В ході досудо вого розслідування встановлено обставини,
що унеможливлюють визнання події страховим випадком (закриття
кримінального провадження, розслідування події за ознаками

одного з його законних представн иків.
5.32. Якщо після настання Страхового випадку Вигодонабувач
помер, не встигнувши отримати належне йому Страхове
відшкодування, виплата Страхового відшкодування буде проведена
його спадкоємцям. Страхове відшкодування на користь
спадкоємців Вигодонабувача проводиться на підставі документів,
що підтверджують право спадкоємців на отримання спадщини, при
цьому інформація про банківський рахунок для перерахування
Страхового відшкодування передається спадкоємцем
(спадкоємцями) Вигодонабувача Страховику в письмовому вигляді.
5.33. Страхувальник / Вигодонабувач зобов'язаний повернути
Страховику отримане Страхове відшкодування (або його
відповідну частину), якщо виявиться така обставина, що за законом
або відповідно до Договору страхування повністю або частково
позбавляє Страхувальника / Вигодонабувача права на отримання
Страхового відшкодування.
5.34. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення
про відмову у виплаті Страхового відшкодуванні Страховик
повідомляє про своє рішення Страхувальнику / Вигодонабувачу в
письм овій формі з мотивованим обґрунтуванням причин відмови.
6.ПЕРЕХІД ДО СТРАХОВИКА ПРАВ СТРАХУВАЛЬНИКА /
ВИГОДОНАБУВАЧА ЩОДО ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА
ЗАПОДІЯНІ ЗБИТКИ НА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКУ
6.1. До Страховика, який виплатив Страхове відшкодування,
переходить у межах виплаченої суми право на отримання
відшкодування збитків, яке Страхувальник / Вигодонабувач має
щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки, відшкодовані в
результаті здійснення Страхового відшкодування, за винятком
випадків, коли відповідальною особою за завдані збитки є
Страхувальник / Вигодонабувач. Страхувальник / Вигодонабувач
зобов'язаний передати Страховику всі документи і докази і
повідомити йому всі відомості, необхідні для здійснення
Страховиком права, що перейшло до нього та зазначене вище.
6.2. Якщо Страхувальник / Вигодонабувач відмовився
повністю або частково від свого права на отримання
відшкодування збитку від особи, відповідальної за збитки,
відшкодовані Страховиком, або таке отримання стало неможливим
з вини Страхувальника / Вигодонабувача, Страховик звільняється
від сплати Страхового відшкодування повністю або у відповідній
частині і має право вимагати повернення зайво виплаченої суми
відшкодування.
7.ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
7.1. Підставою для відмови у виплаті Страхового відшкодування є:
7.1.1. Страхувальником (Вигодонабувачем), Членами його сім’ї або

іншого злочину, що підтверджено відповідним витягом з ЄРДР
(єдиного реєстру досудових розслідувань) чи документом
компетентного органу).
7.1.14. Якщо Страховий випадок стався до вступу Договору
страхування в силу.
7.1.15. Інші випадки, передбачені Договором страхування,
Правилами страхування та законодавством України.
7.2. Відмова Страховика у виплаті Страхового відшкодування
може бути оскаржена Страхувальником / Вигодонабувачем у
судовому порядку.
8.ЗМІНА СТУПЕНЯ СТРАХОВОГО РИЗИКУ
8.1. В період дії Договору страхування Страхувальник /
Вигодонабувач зобов'язаний негайно, але в будь-якому випадку не
пізніше трьох робочих днів з того моменту, коли він дізнався або
повинен був дізнатися про дані зміни, повідомити Страховика про
ті, які стали йому відомими, значні зміни в обставинах,
повідомлених Страхувальником Страховику при укладенні
Договору страхування, якщо ці зміни можуть суттєво вплинути на
збільшення страхового ризику. Зміна обставин визнається значною,
якщо вони змінилися настільки, що якби Сторони могли це
розумно передбачити, Договір страхування взагалі не був би ними
укладений або був би укладений на умовах, що значно
відрізняються).
8.2. Після отримання інформації про збільшення ступеня
страхового ризику Страховик має право вимагати зміни умов
Договору страхування, у тому числі - сплати додаткової страхової
премії пропорційно збільшення ризику.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЧИ
НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
СТРАХУВАННЯ.
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне
здійснення страхової виплати шляхом сплати
Страхувальнику/Застрахованій особі/ Вигодонабувачу пені в
розмірі 0,01% від суми несвоєчасно здійсненої страхової виплати за
кожний робочий день прострочення здійснення страхової виплати,
але не більше подвійної облікової ставки Національного банку
України, що діяла в період нарахування пені.
9.1.1.. В разі вирішення питання про стягнення грошових коштів з
винної Сторони за даним Договором страхування в судовому
порядку, нарахування пені за час розгляду судової справи не
здійснюється.
9.1.2..Сторони за взаємною згодою встановлюють, що в разі
виникнення між ними спору пов’язаного з виконанням Сторонами
зобов’язань за Договором страхування на період з дати прийняття



Страховиком рішення за подією до виконання судового рішення
згідно з постановою органу виконавчої служби Сторони не несуть
відповідальності у вигляді пені, штрафних санкцій, інфляційних
нарахувань, 3 % річних та інших санкцій пов’язаних з неналежним
виконання зобов’язань за Договором страхування.
9.1.3.Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності у
відношенні будь-якої інформації, що є комерційною таємницею
Сторін Договору страхування.
9.2.Невиконання Страхувальником своїх обов’язків, передбачених
Договором страхування, є підставою для відмови в Страховій
виплаті.
9.3. Спори, які можуть виникнути у зв’язку з цим Договором
страхування, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
Якщо не досягнуто згоди Сторін шляхом переговорів, спірні
питання вирішуються у судовому порядку, згідно з чинним
законодавством України.

10. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ
ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
10.1. Дія Договору страхування припиняється за письмовою згодою
Сторін, а також у разі:
10.1.1. Закінчення строку дії Договору страхування.
10.1.2. Повного виконання Страховиком своїх зобов’язань щодо
виплати страхового відшкодування за цим Договором страхування.
10.1.3. Несплати Страхувальником страхового платежу в повному
обсязі, передбаченому цим Договором страхування.
10.1.4. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому
законодавством України.
10.1.5. Прийняття судового рішення про визнання Договору
страхування недійсним.
10.1.6 . В інших випадках, передбачених законодавством України.
10.2. Дія Договору страхування може бути припинена на вимогу
однієї із Сторін, за умови отримання відповідного письмового
повідомлення іншою Стороною не пізніше, ніж за 30 (тридцять)
днів до передбач уваної дати припинення дії Договору страхування.
10.3.При достроков ому припиненні дії Договору страхування на
вимогу Страхувальника, Страховик повертає Страхувальнику
Страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії
Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на
ведення справи, визначених при розрахунку Страхового тарифу
(30% від суми страхової премії), фактичних виплат Страхового
відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.
Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням умов
Договору страхування Страховиком, то останній повертає
Страхувальнику сплачені ним Страхові платежі повністю.
10.4. При достроковому припиненні дії Договору страхування на
вимогу Страховика, Страхувальнику повертаються повністю

та визначені Верховною Радою в нормативно-правових
документах.
12. ІНШІ УМОВИ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
12.1. Всі зміни та доповнення до Договору повинні бути здійснені в
письмовій формі.
12.2. Усі повідо млення у зв’язку з виконанням і припиненням
Договору страхування направляються на адреси, які зазначені в
Заяві (Акцепті)/Оферті. У випадку зміни адрес і/або реквізитів,
сторони Договору страхування зобов’язані протягом 5 (п’яти)
робочих днів сповістити один одного про це. Якщо сторона не була
сповіщена про зміну адреси і/або реквізитів іншої сторони
протягом 5 (п’яти) робочих днів з такої зміни, то всі повідомлення,
спрямовані на колишню адресу, будуть вважатися отриманими з
дати їх надходження на колишню адресу. Будь -які повідомлення у
зв’язку з укладенням, виконанням або припиненням Договору
страхування, вважаються спрямованими сторонами на адресу один
одного, тільки якщо вони зроблені в письмовій формі.
12.3. Договір містить конкретні умови страхування, визначені за
згодою Сторін при його укладенні відповідно до чинного
законодавства України. Договір має переважну юридичну силу
перед Правилами страхування та Додатками до них. У всьому
іншому, що спеціально не обумовлено в Договорі, Сторони
керуються Правилами страхування.
12.4. Акцептуванням умов цієї Оферти, Страхувальник
підтверджує, що до укладення даного Договору Страховик надав, а
Страхувальник отримав та ознайомився з інформацією в обсязі та в
порядку, що передбачені ч. 2 статті 12 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг». Страхувальник засвідчує, що зазначена інформація є
доступною в місцях обслуговування страхувальників Страховика
та/або на веб-сторінці Страховика в мережі Інтернет, а також є
повною та достатньою для правильного розуміння суті фінансових
послуг, що надаються Страховиком.
12.5. Акцептуванням умов цієї Оферти, Страхувальник
підтверджує, що:
12.5.1. вся зазначена інформація та всі умови Договору страхування
та Правил страхування йому зрозумілі;
12.5.2. зазначена інформація та Договір страхування не містять
двозначних формулювань та/або незрозумілих йому визначень;
12.5.3 Договір страхування не укладається Страхувальник ом під
впливом помилки, тяжких обставин, примусу, насильства;
12.5.4. Страхувальник має необхідний обсяг правоздатності та
дієздатності для укладення Договору страхування.
12.5.5.Акцептуванням умов цієї Оферти Страхувальник надає згоду
Страховику на фіксацію та запис інформації, отриманої від
Страхувальника ( в тому числі телефонних розмов), що були

сплачені ним Страхові платежі. Якщо вимога Страховика
зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору
страхування, то Страховик повертає Страхувальнику Страховий
платіж за період, що залишився до закінчення дії Договору
страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення
справи, визначених при розрахунку Страхового тарифу (30% від
суми страхової премії), виплат Страхового відшкодування, що були
здійснені за цим Договором страхування.
10.5. Зміни і доповнення до Договору страхування вносяться за
взаємною згодою Страхувальника і Страховика та оформлюються
відповідними додатковими угодами.
10.6. При достроковому розірванні Договору страхування за
ініціативою Страхувальника, Страховик і Страхувальник можуть
укласти додаткову угоду до Договору страхування про його
дострокове розірвання з моменту укладення такої угоди або з іншої
дати, зазначеної в цій угоді.
11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
11.1. При настанні обставин непереборної сили (форс-мажор)
Страховик вправі призупинити виконання зобов’язань за
Договором на час дії таких обставин.
11.2. Під обставинами непереборної сили сторони розуміють:
воєнні дії і їх наслідки, терористичні акти, громадянські
заворушення, страйки, заколоти, конфіскації, реквізиції, арешт,
знищення або пошкодження майна за розпорядженням цивільної
або військової влади, введення надзвичайного або особливого
положення, бунти, путчі, державні перевороти, змови, повстання,
революції, впливи ядерної енергії, застосування будь-якого виду
санкцій державними органами (у тому числі Національн ою
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України).
Вищезазначені дії повинні бути офіційно визнані владою України

здійснені з метою фіксації Страхувальником Повідомлень про
подію та іншої інформації щодо страхових випадків, для виконання
зобов’язань за Договором страхуванн я.
12.5.6.Акцептуванням умов цієї Оферти Страхувальник надає згоду
Страховику на використання Інформації, зазначеної в Акцепті, в
тому числі записів телефонних розмов, іншої інформації та
документів, отриманих від Страхувальника при врегулюванні
страхових випадків за умовами Договору страхування у
взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами,
державними органами, в тому числі при вирішенні спорів
(претензій, заяв, позовів), пов’язаних з виконанням Сторонами
зобов’язань за Договором страхування.
12.5.7.Кореспонденція, повідомлення від Страховика
Страхувальнику надсилаються за адресою Страхувальника,
вказаною в Заяві (Акцепті).
12.5.7.1.Договір страхування містить конкретні умови страхування,
визначені за згодою Сторін при його укладенні відповідно до
чинного законодавства України.
12.5.8.Заява (Акцепт), скріплений підписом Страхувальника, є
невід’ємною частиною цього Договору страхування.
12.5.9.Акцептуванням умов цієї Оферти Страховик гарантує
використання інформації та документів, отриманих від
Страхувальника ( в тому числі телефонних розмов) з метою та в
межах зобов’язань, передбачених цим Договором страхування та
діючим законодавством з дотриманням обмежень, встановлених
Конституцією України, Законом України «Про інформацію» та
іншими актами законода вства, що регулюють відносини в сфері
інформації.
12.5.10.Акцептуванням умов цієї Оферти Страхувальник надає
згоду на отримання від Страховика інформаційних SMS
повідомлень.


